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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje charakteristice sněhového reţimu Zlatého potoka 

v Krušných horách. V práci jsou popsány základní procesy, které souvisí s odtokem 

vody ze sněhové pokrývky, a procesy které tomuto odtoku předcházejí. V práci jsou téţ 

analyzována data získaná v rámci terénních měření pořádaných v zimních sezónách 

2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 v experimentálním povodí Zlatého potoka 

v Krušných horách. Získaná data jsou doplněna informacemi dostupnými ze staničních 

měření. Zvýšená pozornost je věnována především výšce sněhové pokrývky, vodní 

hodnotě sněhu a jejich prostorovému rozloţení v povodí. 

 

Klíčová slova: sněhový reţim, sněhová pokrývka, vodní hodnota sněhu, odtok ze 

sněhu, Zlatý potok, Krušné hory 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the snow regime characteristic of Zlatý Brook 

in the Krušné Mountains. Both processes connected with snowmelt runoff and 

processes anticipating the runoff are described in this work. Data obtained in the 

catchment during the field measurements in winter periods 2008/2009, 2009/2010 and 

2010/2011are described and analyzed. Measured point data are completed with 

information available from gauged measurements. Special attention is paid mainly to 

the snow depth, snow water equivalent and their spatial distribution in the catchment. 

  

Key words: snow regime, snowpack, snow water equivalent, snowmelt runoff, Zlatý 

brook, Krušné Mountains 
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1 Úvod  

Hydrologický reţim řek je ovlivněn zdroji, které zajišťují vodnost toku. 

V horských povodích tvoří značnou část těchto zdrojů zimní sráţky a voda z tajícího 

sněhu. V těchto oblastech naší republiky se sněhová pokrývka drţí aţ 7 měsíců 

(Červený, 1984). 

 Výška a prostorové rozloţení sněhové pokrývky je dáno řadou faktorů, mezi 

které patří kromě faktorů klimatických také fyzicko-geografické faktory daného povodí. 

S nástupem tání, které je závislé především na teplotě vzduchu, můţe dojít k rychlému 

uvolnění akumulovaných zásob vody a jejich odtoku. Náhlého zvýšení průtoku toku je 

často příčinou jarních povodní. Pro přesnější odhad objemu vody vázané ve sněhové 

pokrývce se provádějí měření vodní hodnoty sněhu.  

 Sněhové sráţky tvoří významný zdroj povrchové a podpovrchové vody, která 

slouţí jako zásoba pitné vody nebo jako zásoba vody pro zemědělství, průmysl, dopravu 

a energetiku. S rostoucí poptávkou po zdrojích vody roste také zájem o hydrologii sněhu 

(DeWalle, Rango, 2008). Výzkumy, které probíhají na malých experimentálních 

povodích, jsou velmi cenné pro porozumění procesů spojených se sněhovou pokrývkou. 

Jedním z těchto experimentálních povodí je i povodí Zlatého potoka v Krušných horách. 

 

1.1 Cíle 

Tato bakalářská práce má dva základní cíle. Prvním cílem je zhodnocení vlivu 

sněhové pokrývky na odtok z povodí pomocí odborné zahraniční a domácí literatury. 

Druhým cílem je vyhodnocení prostorového rozloţení sněhu a vodní hodnoty sněhu 

v experimentálním povodí Zlatého potoka v Krušných horách pomocí dat získaných 

během terénních měření v letech 2008 – 2011 a ze sítě stanic dalších institucí. 

  

1.2 Struktura 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zpracována 

formou rešerše, kde jsou zpracovány dosavadní poznatky o sněhové pokrývce získané 

ze zahraniční a domácí literatury. Je zde popsán proces tvorby sněhových sráţek, 

formování a rozloţení sněhové pokrývky, její základní fyzikální a chemické vlastnosti. 
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Výrazněji se tato část práce zaměřuje na vliv sněhové pokrývky na odtok, kde je 

zpracován proces tání a následného odtoku ze sněhové pokrývky. Druhá část je 

věnována analýze dat získaných z terénních staničních měření. V úvodu druhé části je 

uvedena stručná fyzicko-geografická charakteristika experimentálního povodí Zlatého 

potoka. Dále jsou zde kapitoly věnované zdrojům dat, pouţitým metodám a výsledkům 

zpracovaných dat. Na závěr této analytické části je provedena diskuze, kde jsou 

výsledky zpracovaných dat konfrontovány s výsledky zahraničních a domácích prací 

popsanými v první části bakalářské práce.   
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2 Současný stav poznatků o sněhové pokrývce 

 

2.1 Vznik a prostorové rozložení sněhové pokrývky 

Při zkoumání sněhových podmínek je nezbytné nejprve pochopit procesy, při 

kterých sněhové sráţky vznikají a které ovlivňují prostorové rozloţení sněhu v krajině.  

Výskyt sněhových sráţek ovlivňuje řada geografických a klimatických faktorů 

jakými jsou zeměpisná šířka, zeměpisná délka, či charakter cirkulace vzduchových 

hmot. Zeměpisná šířka a délka výrazně ovlivňují teplotní reţim a určují tak, kdy jsou 

příhodné podmínky pro výskyt pevných sráţek. Zároveň také s rostoucí nadmořskou 

výškou obvykle klesá teplota a příleţitost výskytu sráţek je vyšší. Důleţité jsou zásoby 

atmosférické vlhkosti, které jsou potřebné pro formování sráţek a atmosférická 

cirkulace, která umoţňuje transport vodní páry (DeWalle, Rango, 2008). 

 

2.1.1 Vznik pevných srážek 

Jak jiţ bylo naznačeno, ze zemského povrchu se do atmosféry dostává 

odpařováním značné mnoţství vodních par. Jak vlhký vzduch stoupá, dochází k jeho 

ochlazování a kondenzaci na malých kondenzačních jádrech. Tyto jádra mohou tvořit 

částice půdního prachu, znečistění, mořské soli a jiné. Tvoří se tak kapičky o průměru v 

řádech 10
-6

. Díky působení valenčních sil dochází ke sdruţování vodních molekul. Tyto 

molekuly poté krystalizují v šesterečné krystalické soustavě a tvoří ledové krystaly. 

Spojováním ledových krystalů vznikají sněhové vločky. (Armstrong, Brun, 2008).  

Po překročení kritické velikosti a hmotnosti, padají tyto pevné sráţky k zemi. 

Tvar a typ ledových krystalů je odvislý jednak od teploty, jednak od stupně přesycení v 

mracích (obr. 1). 
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Obrázek 1: Tvar a typ ledových krystalů podle teploty vzduchu a stupně vlhkosti 

(Armstrong, Brun, 2008) 

 

2.1.2 Formování sněhové pokrývky 

Na zemském povrchu můţe dojít k okamţitému roztátí, sublimaci nebo se zde 

sráţky usadí a začnou tvořit sněhovou pokrývku. Sněhová pokrývka, která zůstává na 

povrchu jen pár dní a poté mizí, se nazývá dočasnou a vzniká především v nízkých 

nadmořských výškách nebo pokud dojde k vypadávání sráţek během období tání ve 

vyšších nadmořských výškách. Pokud nejsou příhodné podmínky pro tání, dochází 

k formování sezónní sněhové pokrývky, která na povrchu setrvává aţ do jarního tání. 

Sněhová pokrývka se skládá z mnoha vrstev, přičemţ kaţdá vrstva má své 

charakteristické fyzikální vlastnosti určené podmínkami v době usazování. Silnější 

vrstvy sněhu odpovídají podmínkám, kdy docházelo k delšímu vypadávání sráţek 

v chladném počasí. Naopak tenké vrstvy se vyskytují díky tání, mrznutí a působení 

větru. V průběhu času dochází ve sněhové pokrývce ke změnám, které jsou souhrnně 

nazývány jako metamorfóza sněhu. (Singh, Singh, 2001). Nově napadlý sníh relativně 

malé hustoty je tvořený jemnými krystaly, které se však časem mění v hrubá zrna a 

hustota sněhové pokrývky roste. Dochází tak tedy k přeměně kypré, suché a 

přechlazené sněhové pokrývky o nízké hustotě na hrubou, zrnitou a vlhkou sněhovou 

pokrývku o vysoké hustotě, která je téţ nazývána jako zralá (USACE, 1998). 

Metamorfické procesy se liší podle toho, zda se jedná o sníh suchý či mokrý.  
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2.1.3 Faktory ovlivňující prostorové rozložení sněhové pokrývky 

Na prostorovém rozloţení sněhové pokrývky se podílí řada faktorů. 

Nejvýznamnější podíl na prostorovém rozloţení mají faktory klimatické, mezi které 

patří teplota sráţky a rychlost a směr větru. Tyto faktory jsou do značné míry určovány 

nadmořskou výškou a zeměpisnou polohou. Dalšími významnými faktory, které 

ovlivňují rozloţení sněhové pokrývky, jsou členitost území a vegetace (DeWalle, 

Rango, 2008).  

Za normálních okolností výška sněhové pokrývky s rostoucí nadmořskou výškou 

přibývá. K tomu dochází díky přibývajícímu výskytu sněhových sráţek a naopak 

úbytku intenzity evaporace a tání (Cline, 1999). V některých případech však můţe 

docházet ke zvýšení teploty s přibývající nadmořskou výškou, tzv. teplotní inverzi, coţ 

můţe mít za následek úbytek sněhové pokrývky.  Vlivem závislosti nadmořské výšky 

na úhrn sněhových sráţek se zabývali Toews a Gluns (1986), kteří prováděli měření 

v Nelson Forest Region v Britské Kolumbii. Při těchto měřeních došli k závěru, ţe 

vodní hodnota sněhu (viz kapitola 2.2.1) narůstá o 11-15 mm na 100 m výšky u 

zalesněných ploch a o 21-27 mm u otevřených ploch. 

Velmi významný faktorem ovlivňujícím prostorové rozloţení sněhu je vítr. 

Během vypadávání sněhových sráţek dochází k jejich unášením a přerozdělování napříč 

krajinou předtím, neţ se úplně usadí a vytvoří sněhovou pokrývku. Takto přenášený 

sníh je větrem často transportován na vzdálenosti mnoha kilometrů. Mezi tři hlavní 

způsoby transportu sněhu patří turbulentní suspenze, saltace a vlečení (obr. 2). 

 Obrázek 2: Způsob transportu sněhu (DeWalle, Rango, 2008) 
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K transportu turbulentní suspenzí dochází díky vzduchovým vírům, které unášejí 

ledová zrna navzdory usazování. Turbulentní suspenzí jsou transportovány malé ledové 

a sněhové částečky. Větší ledové a sněhové krystalky jsou transportovány především 

saltací, kdy se částečky odrazí a poskakují po zmrzlém povrchu, přičemţ při svém 

pohybu často dávají do pohybu i jiné částečky ze sněhové pokrývky. Velké ledové 

částice jsou přemisťovány vlečením, při kterém se díky síle větru klouţou a kutálejí po 

povrchu. Způsob transportu závisí na sněhových podmínkách povrchu, terénních 

prvcích a působení klimatu. Obecně však převaţuje transport saltací (DeWalle, Rango, 

2008). 

Ke kontaktu sněhových sráţek s vegetací dochází mnohdy ještě předtím, neţ se 

stihne vytvořit sněhová pokrývka. U zachyceného sněhu můţe dojít k sublimaci nebo 

evaporaci ještě předtím, neţ dojde k jeho dopadu na zem. Na vegetaci můţe však sníh 

přetrvat aţ do jarního tání, kdy se ve formě kapek připojuje do sněhu leţícího v porostu 

nebo sklouzává ve větším mnoţství a tvoří nerovnoměrně rozmístěné kupy (Hríbik, 

Škvarenina, 2007). 

V území, které je pokryto lesním porostem, je sněhová pokrývka chráněna před 

transportními účinky větru, před přímým slunečním zářením, je zde menší výpar a 

zpomaluje se tání. Proto jsou zde obvykle zásoby sněhu vyšší neţ v polohách, kde je 

vegetační pokryv méně hustý (Hrádek, Kuřík, 2004).  

Jost et al. (2007) však uvádějí, ţe díky intercepci lesního zápoje a změněné 

energetické bilanci sněhové pokrývky je akumulace sněhu v lesním zápoji průměrně 

niţší neţ v jiných nezalesněných oblastech. Zároveň je také důleţitá horizontální a 

vertikální struktura lesního porostu, která ovlivňuje mnoţství a prostorové rozloţení 

sněhové pokrývky – mnoţství sněhu klesá s rostoucí hustotou zápoje a plochou listů. 

Pokud však dojde k narušení stability lesního zápoje, například napadením škůdce, 

následná ztráta jehličí a redukce zápoje sniţuje vliv lesního porostu na akumulaci sněhu 

(Boon, 2009). 

Connaughton (1933, In Varhola et al., 2010) uvádí, ţe při výzkumu akumulace 

sněhu a jeho tání v Indaho bylo zjištěno, ţe lesní zápoj má silnější vliv na mnoţství 

sněhu pouze během zim s nízkým úhrnem pevných sráţek, kdy zalesněné oblasti 

akumulovaly o 27,5 % méně sněhu neţ otevřené plochy. Naopak během zim 

s průměrným úhrnem pevných sráţek byl tento rozdíl pouze 4,3 %.  
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Obrázek 3, který vyhodnocuje hodnoty získané měřením v biosférické rezervaci 

CHKO Poľana v letech 2003/04 aţ 2005/06 (Hríbik Škvarenina, 2007). Výška sněhové 

pokrývky dosahuje nejvyšších hodnot na volné ploše, poté v bukovém lese a nejniţších 

hodnot dosahuje v lese smrkovém. Hodnoty, kdy výška sněhové pokrývky ve 

smrkovém lese převyšuje ostatní hodnoty je dána nástupem období tání. V tomto období 

jehličnatý les chrání sněhovou pokrývku před přímým zářením. 

Obrázek 3: Výška sněhové pokrývky v letech 2003/04 až 2005/06 v biosférické rezervaci 

CHKO Poľana (Hríbik, Škvarenina, 2007) 

 

Výsledkem nerovnoměrného rozdělení vegetačního pokryvu jsou plochy s 

rozdílným mnoţstvím sněhové pokrývky, různou dobou tání a období bez sněhu, coţ 

způsobuje také problémy v modelování odtoku ze sněhu (Dvořák et al., 2006). 

Dalším důleţitým faktorem ovlivňujícím akumulaci sněhu je orientace vzhledem 

k světovým stranám. Vliv tohoto faktoru je primárně funkcí slunečního záření. Větší 

akumulace sněhu jsou očekávány na severních svazích díky sníţené rychlosti tání a 

sublimace během období, kdy dochází k tvorbě sněhové pokrývky (Varhola et al., 

2010). Toto tvrzení téţ potvrdil Toews a Gluns (1986), kteří hodnotili vliv polohy 

k světovým stranám na maximální hodnotu vodní hodnoty sněhu (viz kapitola 2.2.1) 

v Britské Kolumbii po dobu tří let. V experimentálním povodí rozdělili lokality na 

severní, jiţní, západní a východní. Severní svahy měly v průměru o 16 % vyšší vodní 

hodnotu sněhu neţ svahy jiţní. Hodnoty východních a západních svahů se nacházely 

mezi hodnotami severních a jiţních svahů, přičemţ chladnější východní svahy 

vykazovaly mírný, v průměru 3%, nárůst vodní hodnoty sněhu. Autoři však uvádějí, ţe 
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vliv polohy vzhledem k světovým stranám na akumulaci sněhu je obecně niţší neţ vliv 

nadmořské výšky. 

Rozloţení sněhové pokrývky je dále ovlivňováno sklonem svahu, kdy s jeho 

nárůstem dochází k redukci akumulace sněhu díky jeho pohybu ze svahu dolů, 

vystavení větru a vyšším teplotám na slunných svazích během akumulačního období 

(Varhola et al., 2010). Při studiích vlivu sklonu na akumulaci sněhu ve Wyomingu 

(Berndt, 1965, In Varhola et al., 2010) byly porovnávány podmínky na třech odlišných 

územích. Výsledky ukázaly, ţe území s 18% sklonem akumuluje o 20-30 % méně sněhu 

neţ území se sklonem svahu okolo 5-6 %.  
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2.2 Vlastnosti 

Vlastnosti sněhu, které jsou do značné míry ovlivněny fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi vody, můţeme rozdělit na fyzikální, termické a optické. Mezi fyzikální 

vlastnosti řadíme hustotu či vodní hodnotu sněhu. Mezi termické vlastnosti patří 

například specifické teplo a do optických vlastností například albedo sněhu (Singh, 

Singh 2001). Tato kapitola blíţe popisuje vybrané vlastnosti sněhu, které ovlivňují 

chování sněhové pokrývky a procesy, které v ní probíhají.  

 

2.2.1 Vodní hodnota sněhu 

Vodní hodnota sněhu (SWE) je jedna z nejběţnějších vlastností sněhové 

pokrývky, avšak pro její  monitoring zcela nezbytná. Vodní hodnota sněhové pokrývky 

udává mnoţství kapalné vody, které se získá po úplném roztátí sněhové pokrývky. Je 

udávána nejčastěji v mm. Tuto hodnotu lze získat buď přímo nebo na základě výpočtu 

pomocí výšky sněhové pokrývky a hustoty sněhu (DeWalle, Rango, 2008).  Autoři 

Dewalle a Rango uvádějí rovnici výpočtu vodní hodnoty sněhu (1): 

 

 SWE = d (ρs/ρw) (1) 

 

kde: d – výška sněhové pokrývky [m] 

 ρs – hustota sněhové pokrývky [kg . m
-3

] 

 ρw – hustota vody, přibliţně 1 . 10
3
 kg . m

-3 

 

 Vodní hodnotu sněhu lze získat pomocí pozemních metod, mezi které patří 

staniční či expediční měření. Vodní hodnotu sněhu měří všechny klimatické i 

sráţkoměrné stanice ČHMÚ jejichţ celkový počet je přibliţně 800. Avšak 

v operativním chodu jich je cca 300. Tyto hodnoty jsou získávány jedenkrát týdně, 

v pondělí. Stanice jsou umístěny především na volném prostranství mimo lesní porost. 

Podle potřeb jsou staniční měření doplňována měřeními expedičními, při kterých je téţ 

zjišťována výška sněhové pokrývky. Tato měření jsou však značně fyzicky i časově 
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náročná. Proto se těchto měření vyuţívá především v lokalitách, kde není dostatečná síť 

stanic, tedy především v horských polohách (Bercha et al., 2006). 

Vodní hodnota sněhu je velmi uţitečným parametrem, který před začátkem tání 

poskytuje informaci o uloţeném sněhu v povodí. Můţe pomoci při vypočítávání zásob 

vody v povodí, čímţ se zlepšuje předpověď případných povodní z jarního tání, při 

správné manipulaci na přehradách nebo při výpočtu zatíţení stavebních konstrukcí 

(Němec, 2006). 

Z důvodu zkoumání odtokových procesů a zlepšení předpovědi odtoku z tající 

sněhové pokrývky byl v letech 2007 a 2008 prováděn monitoring v povodí Rokytky 

v NP Šumava (Jeníček et al., 2008). V rámci těchto měření byla taktéţ zjišťována vodní 

hodnota sněhu. Výsledky měření jsou uvedeny na obrázku 4.  Překvapivě největší 

hodnoty vodního ekvivalentu byly naměřeny v nejniţší části povodí. Dále je také 

zřejmý výskyt niţší vodní hodnoty v lesním porostu. Nejvyšší vodní hodnota byla 

naměřena na otevřených plochách, které jsou zároveň chráněny před větrem. 

Obrázek 4: Vodní hodnota sněhu (SVH) v povodí Rokytky dne 16. 2. 2007 

(Jeníček et al., 2008) 

 

2.2.2 Hustota sněhové pokrývky 

Hustota sněhové pokrývky je jedním ze základních parametrů sněhu a ledu. Je 

definována jako hmotnost objemové jednotky sněhu. Její hodnota je závislá na mnoha 

faktorech, jakými jsou např. teplota vzduchu při sněţení, silný vítr či charakter povrchu, 

na který sníh dopadá. Výška sněhu a teplota vzduchu téţ ovlivňují ulehlost sněhové 

pokrývky (Hrádek, Kuřík, 2004). Hustota sněhové pokrývky významně ovlivňuje 

velikost pórů, které představují zásobní prostor pro kapalnou vodu a plyny. Tyto póry 
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umoţňují jejich přenos v rámci sněhové pokrývky, přičemţ s rostoucí hustotou dochází 

k jejich zmenšování (Singh, Singh, 2001).  

Protoţe mikrostruktura sněhu se díky probíhající metamorfóze časem mění, mění 

se také hustota sněhové pokrývky. Měrná hmotnost nově napadlého sněhu se výrazně 

liší podle typu krystalů a podle počtu hran. K výraznému růstu hustoty sněhu dochází 

především během prvního měsíce po akumulaci sněhu (DeWalle, Rango, 2008). 

Orientační hodnoty hustoty sněhu jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tabulka 1: Hustota sněhu podle typů sněhu (Singh, Singh, 2001) 

Typ sněhu Hustota [g . cm
-3

] 

Nový sníh (za nízkých teplot v bezvětří) 0,01 – 0,03 

Nový sníh (v okamţiku dopadu v bezvětří) 0,05 – 0,07 

Vlhký nový sníh 0,10 – 0,20 

Usazený nový sníh 0,20 – 0,30 

Hlubinná jinovatka 0,20 – 0,30 

Větrem zhuštěný sníh 0,35 – 0,40 

Firn 0,40 – 0,65 

Velmi mokrý sníh a firn 0,70 – 0,80 

Ledovcový led 0,85 – 0,91 

 

K růstu hustoty sněhu dochází téţ s přibývající hmotností a rostoucí hloubkou. 

Orientační hodnoty změny hustoty s hloubkou jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tabulka 2: Změna objemové hmotnosti sněhu s hloubkou (Hrádek, Kuřík, 2004) 

Hloubka od povrchu [cm] Hustota sněhu [g . cm
-3

] 

0 – 5 0,06 

5 – 10 0,12 

10 – 15 0,17 

20 – 25 0,20 

30 – 35 0,24 

40 - 45 0,30 

 

Hustotu sněhové pokrývky lze získat pomocí odebraného vzorku, u nějţ je znám 

objem a pomocí vah zjištěna jeho hmotnost. Hodnoty hustoty mohou být téţ pouţity pro 

výpočet vodní hodnoty sněhu (Singh, Singh 2001).  
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Monitoring hustoty sněhové pokrývky probíhal i v rámci měření uskutečněných 

v zimě 2007/2008 a 2008/2009 na experimentálním povodí v pramenné oblasti potoka 

Mokrůvka, který se nachází v v NP Šumava. Zde byla prováděna měření hustoty 

pomocí odběrného válce a závěrné váhy. Zároveň zde byl sledován také vertikální vývoj 

hustoty sněhové pokrývky (obr. 5). Na následujícím grafu vertikálního vývoje hustoty 

sněhové pokrývky lze pozorovat, ţe s postupným stářím sněhové pokrývky dochází 

k homogenizaci hustoty a jejímu nárůstu (Klose, Pavlásek, 2009). 

 

 
Obrázek č. 5: Vertikální vývoj hustoty ve vybraných dnech (Klose, Pavlásek, 2009) 

 

 

2.2.3 Specifické teplo 

Specifické teplo patří mezi termické vlastnosti, které jsou důleţité při určování 

tání sněhu či energické bilance sněhu. Specifické teplo je teplo potřebné na zvýšení 

teploty sněhu o hmotnosti 1g o 1°C. Tato hodnota se mírně liší podle čistoty a teploty 

sněhu, ale pro zjednodušení se tyto faktory zanedbávají a pouţívá se hodnota 

0,5 cal . gm
-1

 . °C
-1 

(Singh, Singh, 2001)  

 

2.2.4 Albedo 

Albedo, které patří mezi optické vlastnosti sněhu, je další významnou vlastností 

sněhu. Sníh má schopnost odrazit určitou část slunečního záření, které na něj dopadne. 

Tato odraţená část celkového dopadajícího záření se nazývá albedo. Jeho rozpětí je od 

0,29 u špinavého a vodou nasyceného sněhu po 0,86 u sněhu čistého a suchého. Albedo 

sněhu má výrazný vliv na rychlosti tání sněhu (Singh, Singh, 2001). 
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2.3 Vliv sněhové pokrývky na odtok  

Sněhová pokrývka je významným zdrojem zásob povrchové i podpovrchové vody 

v povodí a díky tomu nelze její vliv na odtok zanedbat. V našich klimatických 

podmínkách mají sněhové sráţky rozhodující význam a jejich tání a následný odtok 

probíhá především v jarních měsících (Hrádek, Kuřík, 2004). Pro porozumění procesu 

odtoku je ale nutné nejprve porozumět procesům, které odtoku předcházejí. Mezi tyto 

procesy řadíme tání sněhové pokrývky, zadrţování kapalné vody ve sněhové pokrývce a 

procesy, které ovlivňují proudění roztáté vody v povodí a její odtok do koryta 

(DeWalle, Rango, 2008). 

 

2.3.1 Tání sněhové pokrývky  

Proces tání představuje přeměnu pevného skupenství na kapalné. Pro tuto 

přeměnu je nutné dodat určité mnoţství energie (tepla). Mezi zdroje energie, které 

umoţňují tání sněhové pokrývky, patří krátkovlnné záření, dlouhovlnné záření, 

proudění ze vzduchu, kondenzace páry, teplo ze země a energie dodaná dešťovými 

sráţkami. Tyto energetické toky přehledně vyjadřuje rovnice (2): 

 

 Qm = Qsn + Qln + Qh + Qe + Qg + Qp - ΔQi (2) 

 

kde: Qm - energie dostupná na tání sněhu  

 Qsn – energie krátkovlnného záření 

 Qln – energie dlouhovlnného záření 

 Qe – latentní teplo 

 Qh – teplo ze vzduchu 

 Qg – teplo dodané půdou 

 Qp – teplo z dešťových sráţek 

 ΔQi – změna energie ve sněhové pokrývce 

Pokud je výsledná energie dostatečná, dochází k nárůstu teploty vzduchu. Při 

dosaţení teploty 0°C začíná tání a tvorba kapalné vody.  
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Jelikoţ sněhová pokrývka není povaţována za homogenní, dochází k tání nejvíce 

v horní a spodní části sněhové pokrývky (USACE, 1998).  

Úbytek vody je u sněhu a ledu výsledkem rostoucí teploty, avšak rychlost tání je 

odlišná podle různých forem sněhu a ledu. Nový sníh taje rychleji neţ starý, který je 

přeměněný v led (Singh, Singh, 2001). 

 

2.3.2 Faktory ovlivňující tání sněhové pokrývky 

Tání sněhu je ovlivňováno celou řadou faktorů. Mezi tyto faktory patří mimo jiné 

také výška sněhové pokrývky a její prostorové rozloţení (Hrušková, Kyselová, 2007). 

Očekává se, ţe ve vyšších nadmořských výškách mají niţší teploty vliv na 

rychlosti tání. Hendrick et al. (1971) při výzkumech vlivu nadmořské výšky, sklonu, 

orientaci a typu vegetace na rychlosti tání v povodí Sleepers River (Vermont) (obr. 6) 

došli k závěru, ţe povodí, která jsou sloţena převáţně z otevřených, nízkých a rovných 

ploch jsou více náchylná ke vzniku povodní z tání sněhu v období jarního tání. Naopak 

povodí s velkým rozpětím nadmořských výšek nebo vysoce rozmanitým lesním 

porostem jsou poměrně chráněny před těmito povodněmi.   

Obrázek 6: Rychlosti tání ve vybraných výškách v roce 1966 (Hendrick et al., 1971) 

 

Na vliv nadmořské výšky v době tání upozornili ve své studii také autoři López-

Moreno a García-Ruiz, jejichţ výzkum probíhal v centrálních Pyrenejích. Autoři zde 

poukazují na kontrast mezi vysokými a nízkými průtoky na stanicích v pramenných 

oblastech toků a stanicích ve středních nadmořských výškách. Stanice v pramenných 

oblastech vykazují hodnoty průtoku 2,5x vyšší neţ je průměr za období leden-červen, 

zatímco hodnota stanic ve středních nadmořských nepřesahuje 2x průměr za toto 
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období. Zároveň také období nejvyšších průtoků začíná nejprve na západních stanicích 

a postupuje na východ. 

Vliv orientace svahu na akumulaci a tání sněhu analyzovali Murray a Buttle 

(2001) v povodí Turkey Lakes (Ontario). Porovnávali zde jiţní a severní svahy 

s javorovou vegetací a plochy bez vegetace, přičemţ došli k očekávanému závěru, ţe na 

jiţních svazích s lesním porostem a na holých plochách jsou rychlosti tání vyšší 

v porovnání se severními svahy. Denní rychlosti tání na severních svazích bez porostu 

byly mírně vyšší neţ v přilehlém lese. Dle výsledků studie autoři tedy došli k názoru, ţe 

orientace svahů má větší vliv na prostorové výkyvy v tání neţ otevřené plochy.  

Spolu s orientací svahu ovlivňuje tání také sklon svahu. Například jiţní strmé 

svahy vystavují sníh slunečnímu záření pod niţšími úhly dopadu. Obrázek 7 ukazuje 

vliv velikosti sklonu svahu na rychlost tání. Svah se 30% sklonem má vyšší rychlost 

tání neţ svah s 15% sklonem (Anderson et al., 1958, In Varhola et al., 2010). 

Obrázek 7: Vliv sklonu na rychlost tání na plochách s 35%, 65% a 90% pokryvem 

lesního porostu (Anderson et al., 1958, In Varhola et al., 2010) 

 

Vyjma uvedených faktorů je téţ důleţitý vliv větru, který kromě redistribuce 

sněhu podporuje zároveň výrazně i sublimaci a způsobuje zvýšení rychlosti ablace 

během období tání. 

 

2.3.3 Retenční schopnost sněhové pokrývky 

Jelikoţ sněhová pokrývka má pórovitou strukturu, voda, která při tání vzniká, 

případně je dodána dešťovými sráţkami, vyplňuje zásobní prostory mezi sněhovými 

zrny. Tím dochází k nárůstu hustoty a vodního obsahu sněhu. Obsah, který je sněhová 
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pokrývka schopna zadrţet se nazývá retenční schopností sněhové pokrývky. Tající 

sněhová pokrývka můţe obsahovat 2-5 % vodního objemu. Ve výjimečných případech 

můţe tento objem dosáhnout na krátké období aţ 10 % (Krejčí, Zezulák, 2000).  

Voda, která jiţ překračuje retenční schopnost sněhové pokrývky, odtéká skrz ni k 

její bázi. Tento následný transport je ovlivňován mnoha způsoby. Kapalná voda můţe 

být odváděna preferenčními cestami, které mohou značně urychlit průchod této vody, 

avšak jejich vznik není ještě dostatečně objasněn. Dále můţe průchod vody ovlivnit 

přítomnost ledových vrstev a vrstev sněhu s odlišnou hustotou. Tyto vrstvy mohou 

naopak způsobit zpomalení průchodu, případně způsobit horizontální posun vody. Můţe 

však také dojít k opětovnému zmrznutí roztáté vody uvnitř sněhové pokrývky a díky 

tomu k výraznému zpomalení odtoku (DeWalle, Rango, 2008).  

Zásoby vody ve sněhu jsou ovlivňovány charakterem dané zimy a mnoţstvím 

sráţek, které se během ní vyskytují. Zároveň je také důleţité skupenství těchto sráţek, 

které je určeno teplotou vzduchu. Jarní odtok je téţ ovlivňován mnoţstvím dílčích 

zimních oblev, při kterých dochází k částečnému sníţení zásob vody ve sněhové 

pokrývce (Hrušková, Kyselová, 2007). 

 

2.3.4 Odtok ze sněhové pokrývky 

Jakmile se voda dostane aţ na bázi sněhové pokrývky, můţe téci po svahu dolů, 

pokud je povrch nepropustný, nebo dojde k její infiltraci do půdy. Půdní poměry hrají 

významnou roli v moţnostech vsaku vody a tím také ovlivňují velikost a rozloţení 

odtoku. Pokud je půda na podzim výrazněji pomokřena a v zimě dojde k jejímu 

zmrznutí, při jarním tání nemůţe dojít k infiltraci (Kemel, Kolář, 1980). Takovýto 

případ se vyskytl při povodni v roce 1845 v povodí Labe, kdy v prosinci 1844 došlo k 

hlubokému promrznutí půdy a následnému vytvoření bohaté sněhové pokrývky. Při 

jarním tání však nemohlo dojít k infiltraci vody do půdy a došlo k přímému odtoku 

roztáté vody (Daňhelka, Stehlík, 2003).  

O tom, zda odtok z tání převládá jako povrchový odtok díky promrzlé půdě, nebo 

zda má charakter podzemního odtoku, kdy se voda vzniklá táním infiltruje do půdy a 

doplňuje zásoby podzemní vody, se často vedou diskuze. Pomocí rozdílného charakteru 

hydrogramů Bengtsson (1982) ve své studii porovnává intenzitu povrchového a 

podzemního odtoku způsobeného táním sněhu.  Pokud je voda v toku zásobována 
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povrchovým odtokem, hydrogram vykazuje kaţdodenní výrazná maxima, která téměř 

korespondují s intenzitou tání během dne, přičemţ se mohou vyskytnout nepatrné ztráty 

způsobené infiltrací. U malých povodí je odezva velmi rychlá, u větších povodí je 

povrchový odtok srovnatelný s rychlostí tání pouze během několika posledních dní. 

Pokud je však tok zásobován vodou z podzemního odtoku, stoupá hladina toku 

průběţně během období tání a hydrogram ukazuje pouze malá denní maxima. Reakce 

těchto povodí je velmi pomalá a odtok během zim téměř úplně ustává. 

Hydrogramy na obrázku 8 ukazují měřené průtoky v povodí Bensbyn ve Švédsku. 

Toto povodí je velké 1,6 km
2
 a je ze 70 % pokryto lesem. K tání na otevřených 

plochách začalo 6. dubna. Nejprve došlo k infiltraci 50-60 mm vody a poté teprve nastal 

odtok v potoce. Od 19. dubna odtok v potoce korespondoval s denní rychlostí tání. 

Dokud byl sníh na otevřených plochách, docházelo k výraznému kolísání denních 

průtoků. Na otevřených plochách sníh kompletně roztál 27. dubna. Konstantní průtok 

během 28. a 29. května, kdy jiţ nebyl sníh na otevřených plochách a tání v lese ještě 

nezačalo, naznačuje příspěvky podzemní vody.  Pokles průběhu hydrogramu poté, co 

sníh zmizel, ukazuje, ţe zde byly značné dodávky podzemní vody do odtoku. 

 

 
Obrázek 8: Odtok z otevřených ploch a lesního porostu povodí Bensbyn v dubnu a 

květnu 1980 (Bengtsson, 1982) 

 

Shanley a Chalmers (1999) uvádějí, ţe promrzání půdy se objevuje kaţdou zimu, 

ale její hloubka se mění rok od roku v opačném poměru k výšce sněhu. Autoři testovali 

hypotézu, zda zmrzlá půda brání infiltraci a způsobuje růst odtoku. Během 15 let 

testování roční maximální hloubka námrazy dosahovala rozpětí od 70-390 mm. 

K zmrznutí půdy dochází především na otevřených plochách v chladných regionech. 

Zde dochází k větším dodávkám záření a následným táním se sniţuje izolující sněhová 
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pokrývka. Autoři zpracovávali data získávaná z měření v povodí Sleepers river od roku 

1958. Toto povodí má rozlohu 111 km
2
 a je ze 67 % zalesněno. Na obrázku 9 je 

znázorněn vliv zmrzlé půdy v roce 1993 v porovnání s rokem 1994 v dílčím povodí 

Sleepers river o ploše 56 ha. 

 

 
Obrázek  9:  Porovnání průtoků v období tání v letech 1993 a 1994 (Shanley, 

Chalmers,1999) 

 

První tání na konci března způsobilo vrcholové odtoky, které poté rychle poklesly. 

Denní maxima byla v roce 1993 mnohem vyšší, avšak na konci kaţdodenního cyklu 

tání klesla na stejné minimum. V roce 1994, kdy byly podmínky půdního mrazu 

mírnější, došlo k infiltraci vody a většímu zásobování podzemní vody. Proto jsou 

vrcholové odtoky menší. Pokles odtoku po kulminaci je postupný a vykazuje dvakrát 

větší hodnoty neţ v roce 1993. To nasvědčuje postupnému odtoku podzemní vody. 

Autoři také uvádějí, ţe na základě porovnání různých podmínek přítomnosti/absence 

sněhu a přítomností/absence zmrzlé půdy se jako důleţitější faktor v odtokové odezvě 

jeví přítomnost či nepřítomnost sněhové pokrývky. 

Obecně však sněhová pokrývka díky své izolační schopnosti, která je odvislá od 

její malé tepelné vodivosti, chrání půdu před silným promrznutím (Kemel, Kolář, 1980).  

Poté co se voda dostane ze sněhové pokrývky, můţe rychle dojít k odtoku. Do 

závěrového profilu povodí se voda můţe dostat třemi způsoby – povrchovým odtokem, 

odtokem v nenasycené zóně půdního profilu a odtokem podzemní vody. Povrchový 

odtok zahrnuje déšť a vodu z tání, kterou jiţ půda nestačí nebo nemůţe infiltrovat a 

následkem toho odtéká po povrchu. Na začátku období tání je menší, ale postupně 
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s časem roste. Obecně však míra dešťových sráţek překračuje míru vody z roztátého 

sněhu a tedy déšť přispívá více k povrchovému odtoku. Odtok v nenasycené zóně 

půdního profilu je definován jako voda z dešťových sráţek a tání, kterou půda infiltruje 

a rychle přenáší skrz mělké půdní vrstvy do koryta toku (DeWalle, Rango, 2008). Tento 

odtok však nepřispívá k vrcholovým průtokům, ale dosahuje koryta aţ po 

kulminaci.(Singh, Singh, 2001). Podzemním odtokem se voda z dešťů a tání dostává do 

koryta skrz tlakové gradienty a gravitaci. Dlouhá období dešťů či tání tvoří významný 

zdroj zásob podzemní vody. Posledním způsobem odtoku je odtok v korytě avšak ten 

zahrnuje pouze dešťové a sněhové sráţky, které spadnou přímo do recipientu. Touto 

cestou se rychle dostávají do ústí povodí. Objem tohoto odtoku je velmi malý, poněvadţ 

říční koryta tvoří jen nepatrnou část plochy povodí (< 1%). Obr. 10 uvádí grafické 

znázornění odtokových cest.  

Obrázek 10: Hlavní odtokové cesty sněhových srážek a vody vzniklé táním (DeWalle , 

Rango, 2008) 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, odtok vody ze sněhové pokrývky je nejvýznamnější 

během jarních měsíců a tání je závislé především na teplotě. Pro odhad odtoku se 

vyuţívá hodnot teplotního faktoru, který je definován jako poměr objemu vody vzniklé 

táním za 24 hod k průměrné hodnotě teplot vzduchu nad kritickou teplotou tání v tomto 

časovém intervalu. Hodnota teplotního faktoru pak představuje odteklou část zásob 

vody ze sněhové pokrývky při zvýšení teploty o 1°C za 24 hod (Hrádek, Kuřík, 2004). 

Orientační hodnoty odtokové výšky za dané časové intervaly jsou uvedeny v tab. 3.  
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Tabulka 3: Odtokové výšky z tajícího sněhu (Hrádek, Kuřík, 2004) 

Odtoková výška za 24 hod 

[mm] 

průměrné 8 – 12 

vysoké 15 – 20 

extrémní 25 - 35 

 

Během zimních měsíců dochází zvláště v horských oblastech k výrazné akumulaci 

sněhu a při jarním tání tak můţe dojít k relativně rychlému uvolnění těchto vodních 

zásob. V důsledku zvýšeného odtoku je zde větší riziko vzniku jarních povodní. Z 

tohoto důvodu byly vyhodnoceny zásoby vody ve sněhové pokrývce a také analyzovány 

odtokové poměry v období tání ze sněhu v povodí horního Hronu na Slovensku. 

Obrázek 11 ukazuje vývoj v povodí horního Hronu v zimě 1999/2000 v závislosti na 

teplotě vzduchu a atmosférických sráţkách (Hrušková et al., 2010). K zvýšenému 

odtoku dochází kolem 8. března, kdy teplota vzduchu vystoupí na několik dní nad 0°C, 

poté dochází ke krátkému ochlazení a sníţení odtoku. Přibliţně od 22. března jiţ teplota 

vzduchu téměř kontinuálně narůstá, coţ má za následek výrazné zvýšení odtoku v 

povodí. Pro objem odtokové vlny je téţ důleţitá velikost vodních zásob ve sněhové 

pokrývce. 

Obrázek 11: Vývoj sněhových zásob (VHS), průběh odtoku (HO), chod denního úhrnu 

srážek (Z) a průměrné denní teploty vzduchu (T) v povodí horního Hronu po Banskou 

Bystrici v zimě 1999/2000 (Hrušková et al., 2010) 
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Výzkumem tvorby sněhové pokrývky, její akumulací a táním a následnou 

hydrologickou odezvou se však zabývají i mnohé instituce na území České republiky.  

V letech 2005 a 2006 se na experimentálních povodích Uhlířská a Jezdecká v 

Jizerských horách prováděla pozorování s cílem porovnat zásoby vody ve sněhové 

pokrývce před obdobím tání spolu s celkovým odtokem. Maximální výšky sněhu a 

vodní hodnoty byly v obou letech naměřeny v polovině března. Následkem tání došlo k 

zvýšení průtoků, které se v obou letech objevily v druhé polovině března a začátkem 

dubna (Pobříslová et al., 2007 In Bercha et al., 2008). Průběh průtoků v období tání na 

experimentálním povodí Jezdecká je znázorněn na obrázek 12. 

 

 
Obrázek 12: Průběh průtoku v období tání 2006 v povodí Jezdecká (Pobříslová et al., 

2007, In Bercha et al., 2008) 
 

Tání sněhu hraje významnou roli v horských regionech a mnohé oblasti jsou na 

této vodní zásobě značně závislé. Avšak díky studiím, které se touto problematikou 

zabývají, se zjišťuje, ţe během uplynulých desítek let sněhové pokrývky tají rychleji a 

období tání začíná dříve. Výsledkem jsou vyšší maximální průtoky na jaře, zatímco 

v létě a na podzim odtoky značně klesají. Tyto tendence byly zjištěny především v 

Severní Americe, ale i v jiných regionech (Varhola et al., 2010). 

Kromě katedry fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy probíhá 

výzkum také například na experimentálních povodích Fakulty ţivotního prostředí České 

zemědělské univerzity (Klose, Pavlásek, 2009). Zároveň se touto problematikou zabývá 

téţ ČHMÚ (Daňhelka, Stehlík, 2002) či podniky Povodí. Hlavní výzkum však probíhá 

v zahraničních zemích (Lopéz-Moreno, García-Ruiz, 2010).  
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3 Materiál a metody 

 

3.1 Charakteristika povodí Zlatého potoka 

Tato kapitola se blíţeji zabývá základními fyzicko-geografickými 

charakteristikami experimentálního povodí Zlatého potoka.  

 

3.1.1 Geografická poloha 

Experimentální povodí Zlatého potoka, které má rozlohu 5,4 km
2
, se nachází na 

západě Krušných hor, přibliţně 3 km severozápadně od obce Boţí dar (obr. 13 a 14). 

Pramenná oblast Zlatého potoka se nachází mezi Boţídarským Špičákem (1115 m n. 

m.) a německou obcí Tellerhäuser. Údolí Zlatého potoka svírá na jihu Tetřeví hora 

(1004,5 m n. m.), která je druhým nejvyšším vrcholem zájmového území, a na severu 

německý Kaffenberg (923,7 m n. m.). Zlatý potok protéká usedlostí Zlatý kopec, kde se 

nachází závěrový profil experimentálního povodí s hladinoměrem, který kontinuálně 

sleduje hladinu vodního stavu. Hladinoměr v nadmořské výšce 767 m je nejníţe 

poloţeným bodem experimentálního povodí. Dále Zlatý potok protéká usedlostí Český 

Mlýn a na německé straně vtéká do Pöhlwasser, dále do Schwarzbachu, Mulde a poté 

ústí do Labe. Oblast Zlatého potoka byla také v roce 1995 prohlášena za přírodní park 

Zlatý kopec. 

 
Obrázek 13: Okolí experimentálního povodí Zlatého potoka (www.mapy.o2active.cz, 

2011) 

http://www.mapy.o2active.cz/
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Obrázek 14:  Satelitní snímek experimentálního povodí Zlatého potoka 

 

3.1.2 Geologická stavba 

Krušné hory a Smrčiny tvoří sloţité antiklinorní pásmo, které je dále rozděleno na 

antiklinorium krušnohorské a Smrčiny díky příčné depresi. Krušné hory a Smrčiny lze 

povaţovat za relativně samostatnou jednotku Českého masívu. Krušné hory jsou 

vyzdviţenou krou krystalinika, která je jednostranně stočena k severozápadu (Škvor, 

1975). 

Krušnohorské antiklinorium tvoří ţuly a migmatity, které jsou mladoprahorního 

stáří. Poté co Krušné hory zasáhlo vrásnění mladoassyntské a varijské zde vznikly svory 

a fylity.  Mladší červené ruly vznikly jako ţulové průniky do svršku šedých rul 

(Kunský, 1974). 

Geologie je významným faktorem, který ovlivňuje odtok potoka, jelikoţ určuje 

míru propustnosti povodí (obr. 15). V oblastech, které jsou tvořeny horninami 

s vysokou propustností, se více vody dostává do spodních horizontů a riziko povodní se 

tak sniţuje. Mezi propustné horniny patří kvartérní aluvia a splachy, které tvoří koryto 

Zlatého potoka. Naopak ţuly, fylity či porfyty jsou povaţovány za nepropustné horniny, 

které sniţují schopnost infiltrace (Hrádek, Kuřík, 2004). Povodí s nízkou propustností 

vytvářejí hustou síť odvodňovacích koryt a dochází zde k značným odtokům. Naopak 

povodí s vyšší infiltrační schopností vykazují niţší odtok vody (Singh, Singh, 2001). 
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Obrázek 15:  Podrobná geologická mapa experimentálního povodí Zlatého potoka 

(Geologická mapa ČR, 1992) 

 

3.1.3 Geomorfologie 

Krušné hory vytvářejí parovinně zarovnanou kuestu skloněnou k severozápadu. 

Z ní vyčnívají odlehlíky, čedičové kupy, hřbety i tabulové vrchy. Krušné hory členíme 

je na čtyři části: hlavní Klínovecká hornatina, vysoká 900 aţ 1000 m, vrcholící 

Klínovcem (1244 m n. m.) a Fichtelbergem (1214 m n. m.), dále Děčínská vrchovina, 

Slavkovský les a Tepelská vrchovina (Kunský, 1974).  

Klínovecká hornatina patří mezi nejvýše vyzdviţenou část krušnohorské klenby, o 

čemţ svědčí výrazně paprsčité uspořádání říční sítě v okolí nejvyšších vrcholů Klínovce 

a Fichtelbergu (Král, 1968). 

V horních částech údolních svahů Zlatého potoka se velmi hojně vyskytují skalní 

stupně nebo skupiny, které nesou silné stopy mrazového zvětrávání a je tedy moţné je 

označit jako mrazové srázy a sruby. Význačné skalní stupně na svazích tvoří např. tzv. 

Holubí skalky (835,6 m) severně od Zlatého Kopce (Král, 1968). 

Orografické poměry, mezi které patří výška a sklonitost, ovlivňují hlavně 

klimatické a meteorologické charakteristiky. Sklonitostní poměry mají vliv na rychlost, 
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s jakou se voda z povodí dostane do koryta toku a závěrového profilu povodí (Hrádek, 

Kuřík, 2004).  

Experimentální povodí Zlatého potoka se nachází v oblasti Boţídarské vrchoviny. 

Údolí se zařezává směrem k SZ a rychle se prohlubuje. Na státní hranici je jiţ dno údolí 

o 150 - 200 m níţe neţ okolní plošiny. Nejvyšší nadmořská výška 1035 m n. m. je 

v pramenné oblasti ve východní části povodí a nejníţe poloţené místo povodí je 

v místech, kde je umístěn hladinoměr – 767 m n. m. (obr. 16). Průměrná výška povodí 

je 924 m n. m. Povodí Zlatého potoka se vyznačuje poměrně značnou sklonitostí. 

Nejniţší sklonitost je 0° a maximální hodnoty sklonitosti dosahují k téměř 30° (obr. 16). 

Průměrná hodnota sklonitosti byla vypočtena na 8,91°.  

Obrázek 16: Výšková členitost a sklonitost experimentálního povodí Zlatého potoka 

(DMU 25, VGHMÚř) 

 

3.1.4 Půdy 

Půdní poměry do značné míry určují, jaký objem vody bude do půdy infiltrován. 

Důleţitý je především půdní druh, struktura svrchního horizontu, propustnost a vlhkost 

půdy. Půdní poměry jsou do značné míry ovlivněny geologickými poměry dané oblasti, 

jelikoţ se vytvářejí zvětráváním povrchových hornin. Půdy, jejichţ struktura je spíše 

drobtovitého charakteru, umoţňují snadnější a rychlejší vsakování vody. Naopak 

bezstrukturní půdy zabraňují infiltraci vody. Půdní poměry, které tedy rozhodují 

především o intenzitě a velikosti infiltrace, určují, jaká část odtoku připadne na odtok 

povrchový a jaká část na odtok podpovrchový (Hrádek, Kuřík, 2004). 

Podle Kozáka et al. (2009) jsou v oblasti Zlatého potoka především podzoly a 

směrem na západ, u hranic, kambizemě. Svrchní horizont podzolů je tvořen spíše 

destičkovitou aţ lístkovitou strukturou. Co se týče zrnitostního sloţení, nacházejí se zde 
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půdy klasifikované podle trojúhelníkového klasifikátoru jako střední lehčí půdy, kde 

převaţuje písčitá hlína. Tyto půdy jsou charakterizovány jako mírně propustné. Směrem 

na západ se vykytují střední půdy, kde je v různých poměrech zastoupena hlína a prach. 

Tyto půdy se vyznačují nízkou propustností.   

 

3.1.5 Klimatické poměry 

Oblast Zlatého potoka je řazena podle Quittovy klasifikace do skupiny CH6 a 

CH4 (pramenná oblast) – chladné klima. Toto klima je charakterizováno jako chladné a 

vlhké, s krátkým či velmi krátkým létem, velmi chladnou a dlouhou zimou a dlouhým 

trváním sněhové pokrývky (Quitt, 1971). 

Počasí Krušných hor je výrazně ovlivňováno směrem větru. Během měření, která 

proběhly v letech 1951 – 1960 na vybraných stanicích, zde převládal západní směr 

větru, dále pak jihozápadní a severozápadní směr větru (Böer, Vesecký, 1975). Pohyb 

frontálních systémů udává tlaková níţe, která se pohybuje z oblasti Islandu nad jiţní 

Skandinávii. Rychle postupující fronty jsou často doprovázeny výraznou oblačností. 

Závětrná strana Krušných hor se nachází v oblasti sráţkového stínu. V oblasti Ţatecka 

je sráţkový úhrn pouze kolem 400 mm, zatímco na hřebenech je úhrn sráţek o 

1000 mm vyšší (Seifert, 1994). Tabulka 5 uvádí podrobnější klimatické charakteristiky 

oblasti povodí Zlatého potoka. 

 

Tabulka 4: Klimatologické charakteristiky oblasti experimentálního povodí Zlatého 

potoka (Tolasz, 2007)  

Průměrná teplota vzduchu 4 - 6°C 

Průměrná lednová teplota vzduchu -3 - -5 

Průměrná červencová teplota vzduchu 13 - 14 

Průměrná doba trvání průměrné denní teploty vzduchu 5°C a 

více 
160 - 180 dní 

Průměrná doba trvání průměrné denní teploty vzduchu 20°C a 

více 
2 - 5 dní 

Průměr ročních maxim teploty vzduchu 28 – 29°C 

Průměr ročních minim teploty vzduchu -19 - - 21 °C 

Průměrný počet letních dní (25°C) 0 - 10 dní 

Průměrný roční počet mrazových dnů (denní min. < 0°C) 160 – 180 dní 

Průměrný úhrn sráţek 1000 – 1200 mm 
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Průměrný sezónní počet dní se sněţením 90 – 100 dní 

Průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou 120 – 140 dní 

Průměr sezónních maxim výšky sněhové pokrývky 75 – 100 cm 

Průměr sezónních maxim vodní hodnoty sněhové pokrývky 150 – 200 mm 

Průměrná roční rychlost větru 6,0 – 8,0 m . s
-1

 

 

 

3.1.6 Hydrologie 

Hydrologicky spadají Krušné hory do povodí Labe. Jiţní svahy západní části 

pohoří jsou odvodňovány levostrannými přítoky řeky Ohře. Tyto přítoky jsou zejména 

bystřinného charakteru, především ve svých horských úsecích. Jiţní svahy východní 

části Krušných hor odvodňuje Bílina a její levostranné přítoky. Severní svahy v západní 

části pohoří náleţí k povodí Zwickauer Mulde, Zschopau a Flájského potoka. Severní 

svahy východní části jsou odvodňovány potoky tekoucími do Divoké Bystřice, 

Gottleuba a Mohelnice (Červený, 1984). 

Povodně se vyskytují spíše v zimním období neţ v letním, přičemţ časté jsou 

povodně v únoru a březnu způsobené táním sněhu a v horských oblastech v dubnu 

(Červený, 1984). O tom svědčí i obrázek 17, který zobrazuje četnost výskytu povodní 

během roku na řece Bystřici. Nejvíce povodňových událostí zde připadá na březen a 

duben (Pevná, 2010). 

 
Obrázek 17: Graf výskytu povodní během roku na řece Bystřici (Ostrov nad Ohří) 

v letech 2000-2008 (Pevná, 2010) 
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Hydrologické charakteristiky experimentálního povodí Zlatého potoka byly 

zjištěny pomocí programu ArcGIS. Rozloha povodí je 5,64 km
2
. Další příslušné 

charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Hydrologické charakteristiky experimentálního povodí Zlatého potoka 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 Vegetace 

Vegetační kryt patří mezi významné charakteristiky povodí. Díky intercepci 

zachycuje určité mnoţství sráţek, reguluje výpar z půdy a také rychlost odtoku vody ze 

svahů. 

Jihozápadní oblast Krušných hor patří z hlediska fytogeografického do hercynské 

podprovincie. Na ţivinami bohatších podkladech se vyskytují květnaté bučiny. V území 

s minerálně chudšími podklady jsou květnaté bučiny vystřídány acidofilními bučinami a 

jedlinami. Stromová bučina je tvořena stromovým, bylinným a mechovým patrem. 

Z listnatých stromů hraje nejvýznamnější roli buk, z jehličnanů je nejvýznamnější smrk 

(s příměsí ustupující jedle). Bylinné patro mívá zpravidla dost vysokou pokryvnost, 

avšak je druhové chudé (Neühaslová, 1998). 

Povodí Zlatého potoka je téměř celé pokryto lesy (obr. 18). Lesní porost působí 

příznivě na povrchový odtok, avšak tento vliv je odvislý od jeho druhové skladby. 

Zároveň také záleţí na tom, v jaké části povodí se lesní porost nachází. Nejvíce účinný 

je v horní části povodí (Hrádek, Kuřík, 2004).  

 

Plocha povodí 5,64 km
2
 

Délka rozvodnice 10,05 km 

Úhrnná délka toku 5,53 km 

Nejvyšší kóta 1035 m n. m. 

Nejniţší kóta 767 m n. m. 

Průměrný sklon povodí 8,91° 
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Obrázek 18: Vegetační pokryv experimentálního povodí Zlatého potoka (CORINE 2006, 

Cenia) 
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3.1 Zdroje dat 

Pro zpracování analýzy sněhového reţimu Zlatého potoka byla vyuţita data 

z několika zdrojů. Prvním zdrojem dat byla klimatická stanice Hřebečná, která je 

umístěna na SV od obce Abertamy. Tato stanice byla zapojena do provozu 10. 12. 2008 

a poskytuje údaje o sráţkách, teplotě a vlhkosti či rychlosti a směru větru. Od 

15. 11. 2009 stanice téţ měří výšku sněhu, radiaci, a teplotu vzduchu (v zimě sněhu) ve 

výšce 50 cm a 5 cm nad zemí. Zároveň je také měřena teplota půdy (-10 cm). Od 15. 10. 

2010 stanice poskytuje informace o vodní hodnotě sněhu. Data jsou nejčastěji odečítána 

v 10ti minutovém intervalu.  

Dalším zdrojem dat je hladinoměr instalovaný v obci Zlatý kopec, který 

kontinuálně sleduje vodní hladinu v závěrovém profilu povodí. Hladinoměr je 

v provozu od 18. 11. 2008 a data sbírá v 10ti minutovém intervalu. Od listopadu 2010 

jsou zde téţ měřeny sráţky, výška sněhu, teplota vzduchu ve 2 metrech nad zemí a 

vlhkost vzduchu. 

Posledním důleţitým zdrojem jsou kaţdoročně pořádaná terénní měření. Tato 

měření jsou organizována na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK a účastní 

se jich i studenti. Během sezóny 2008/2009 byly pořádány 3 kampaně, 2009/2010 byly 

pořádány 4 výjezdy a v sezóně 2010/2011 byly organizovány 3 výjezdy do povodí. 

Během těchto výjezdů se zjišťují hodnoty výšky sněhové pokrývky a vodní hodnota 

sněhu v rámci reprezentativních profilů. Tato základní měření jsou doplňována daty 

získanými z vertikálních profilů sněhu (kopaných sond), kdy se měří teplota, hustota a 

tvrdost sněhových vrstev. 

  

3.2 Metody terénního měření 

V zimní sezónně 2008/2009 proběhly tři výjezdy do experimentálního povodí a to 

ve dnech 9. 12., 14. 2. a 23. 3. V tomto roce se měřila výška sněhové pokrývky a vodní 

hodnota sněhu v bodech rovnoměrně rozmístěných v povodí (obr. 19). Při měření dne 

9. 12. byla výška sněhu a hmotnost vzorku změřena u 77 bodů avšak 14. 2. pouze u 48 

bodů. Během posledního měření v této sezóně bylo měřeno v 52 bodech (Podzimek, 

2009).   
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V letech  2009/2010 a 2010/2011 bylo pořádáno 7 expedičních měření. V zimní 

sezónně 2009/2010 proběhlo měření ve dnech 16. 2., 18. 2., 24. 3. a 30. 3. V zimě 

2010/2011 se měření pořádalo ve dnech 27. 1., 13. 3. a 13. 3 V těchto letech došlo ke 

změně trasy terénního měření. Bylo vybráno devět míst, které pokud moţno nejlépe 

reprezentují prostorové rozloţení sněhové pokrývky (obr. 19). V těchto místech byly 

vytyčeny 100 m profily, kde se v 10 m kroku měřila výška sněhové pokrývky. V 1. 5. a 

10. bodě byla měřena také hmotnost odebraného vzorku, která poté slouţila k výpočtu 

vodní hodnoty sněhu.  

Odebírání sněhových vzorků se provádí pomocí sněhoměrné soupravy, která 

obsahuje odběrný válec pro odběr vzorku sněhu, tyč pro měření výšky sněhové 

pokrývky a digitální váhu pro měření hmotnosti sněhového vzorku.  

U kaţdého profilu je téţ určováno v jakém typu vegetace se nachází. Pro tento 

účel byla vegetace klasifikována do 5ti tříd – otevřená plocha, mýtina, nevzrostlý les, 

vzrostlý les, hustý les (Podzimek, 2009). V následujících kapitolách jsou tyto typy 

vegetačního pokryvu pro zjednodušení rozlišeny jako otevřená plocha, mýtina (zahrnuje 

třídy mýtina a nevzrostlý les) a les (třídy vzrostlý les a hustý les). Dále byl téţ určován 

sklon a expozice daného místa. Sklon byl klasifikován do 3 kategorií – rovina, mírný 

svah, prudký svah (Fliegl, 2009). 

Obrázek 19: Mapa měřených bodů v zimě 2008/9, 2009/10 a 2010/11 
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3.3 Metody zpracování dat 

Aby bylo moţné charakterizovat vodní reţim Zlatého potoka, je nutné v prvé řadě 

vytvořit graf průtoků. Z tohoto grafu je poté moţné vypozorovat převládající zdroj 

zásob vody toku. Průtoky pro jednotlivé hydrologické roky byl vypočten na základě 

rovnice pro měrnou křivku průtoku, která se pouţívá pro vyjádření závislosti průtoků na 

vodním stavu (obr. 20). Koeficient determinace je u této konsumpční křivky 0,9756 a 

lze říci, ţe téměř 98 % hodnot průtoků můţe být vyjádřeno hodnotami vodních stavů. 

Tento vztah lze povaţovat za velmi těsný.  

Jelikoţ vodní stavy jsou hladinoměrem odečítány v intervalu 10 minut, byla tato 

data zprůměrována do denních a měsíčních intervalů. V některých místech však data 

chybějí – 1. 11. – 17. 11. 2008. Protoţe koeficient determinace mezi hladinoměrem 

v Abertamech a Zlatém Kopci vyšel 0,82, byla chybějící data doplněna pomocí lineární 

závislosti těchto dvou stanic. 

 

 
Obrázek 20: Konsumpční křivka Zlatého potoka z profilu ve Zlatém Kopci 

 

Zpracováním surových dat získaných při terénních měření byla výpočtem zjištěna 

vodní hodnota sněhu (SWE) a výška sněhové pokrývky. Vodní hodnota sněhu byla 

vypočtena pomocí vzorce (3): 

 SWE = h * (ρs / ρw) = h * ( (m / V) / ρw) = h * ( (m / (S * h) ) / ρw) (3) 

y = 0,4858x0,2329
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kde h je výška sněhové pokrývky, ρs hustota sněhu, ρw hustota vody, m čistá hmotnost 

vzorku sněhu, S obsah odběrného válce a V jeho objem. Díky této rovnici bylo tedy 

moţné také vypočítat hustotu sněhové pokrývky.  

Aby bylo moţné lépe charakterizovat odtok ze sněhové pokrývky, byly 

zpracovány rovněţ data o teplotě vzduchu a sráţkách z klimatické stanice Hřebečná, 

které mají významný podíl na tání sněhové pokrývky. Pomocí aritmetického průměru 

byly vytvořeny průměrné denní teploty vzduchu a součtem denní úhrny sráţek. I zde 

však data za některé dny chybějí – 1. 11. – 9. 12. 2008, 19. 12. – 26. 12. 2008, 15. -

16. 7. 2010. Díky značné závislosti teploty vzduchu, naměřené na okolních stanicích 

(Fichtelberg, Měděnec atd.), na nadmořské výšce (koeficient determinace je 0,98) bylo 

moţné chybějící data doplnit. 
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4 Výsledky 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky analyzovaných dat pro jednotlivé 

hydrologické roky. Pro větší názornost je zde uvedena řada grafů, které ukazují chování 

sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu během zimní sezóny a období tání, stejně 

jako grafy průtoků pro jednotlivá léta, které jsou tímto táním výrazně ovlivněny. 

 

4.1 Vyhodnocení zimní sezóny 2008/2009 

V zimní sezónně 2008/2009 bylo měření pořádáno ve dnech 9. 12., 24. 2. a 23. 3. 

V tomto roce byla na sráţkoměrné stanici Abertamy první souvislá sněhová pokrývka 

naměřena 29. 10. avšak záhy došlo k jejímu roztátí. Od 21. 11. dochází na stanici ke 

kaţdodennímu měření jiţ trvalé souvislé sněhové pokrývky aţ do jejího úplného roztátí 

v první třetině dubna. 

Při prvním výjezdu do Krušných hor byla v povodí naměřena nejvyšší hodnota 

sněhové pokrývky 43 cm a nejmenší hodnota 10 cm. V průměru se nejvíce sněhu 

nacházelo na mýtinách, které jsou chráněné před redistribucí sněhu okolní vegetací, 

která však nebrání v akumulaci sněhu, jako je tomu v lese. Právě zde byla průměrná 

výška sněhu nejniţší. Vodní hodnota sněhu odpovídá výšce sněhové pokrývky. 

Maximální hodnoty byly naměřeny stejně jako u výšky sněhu na mýtinách a minimum v 

lese.     

Druhý výjezd byl pořádán v období bohaté sněhové pokrývky, jelikoţ od 8. 2. do 

28. 2. docházelo k hojnému vypadávání sráţek. Vzhledem k nízkým teplotám, které 

byly naměřeny na klimatické stanici Hřebečná, tak mohlo dojít k výraznější akumulaci 

sněhové pokrývky. Tento nárůst se projevil ve všech třech klasifikovaných typech 

vegetace, přičemţ max. sněhové pokrývky, 135 cm, bylo naměřeno na mýtinách a min. 

v lese, 50 cm. Stejně jako u výšky sněhu došlo k i u vodní hodnoty sněhu k jejímu 

nárůstu. Na otevřených plochách a v lese je průměrná vodní hodnota sněhu podobná, 

avšak max. hodnoty byly naměřeny v lesích a na mýtinách, shodně 380 mm. Naproti 

tomu stejné minimální hodnoty byly naměřeny na otevřených plochách a v lese, 

148 mm. 

Poslední expedice byla pořádána před nástupem hlavní vlny tání. Termínu 

výjezdu předcházely krátká období oteplení, která měla za následek úbytek sněhové 



41 
 

pokrývky ve všech typech krajinného pokryvu. Během období mezi 5. 3. a 19. 3. došlo 

k vypadávání sráţek, avšak díky kladné teplotě vzduchu lze předpokládat spíše sráţky 

dešťové, které mají rovněţ vliv na urychlení úbytku sněhové pokrývky. K nejniţšímu 

průměrnému úbytku sněhu došlo na otevřených plochách, naopak v lese sníh ubýval 

nejrychleji. Při porovnání vodních hodnot sněhu získaných z měření 24. 2. a 23. 3. Lze 

dobře pozorovat změnu struktury sněhové pokrývky. Maximální hodnota, 632 mm, byla 

naměřena na mýtinách. Průměrná vodní hodnota na otevřené ploše a mýtinách byla 

podobná, avšak v lese byla tato hodnota přibliţně o 130 - 150 mm niţší. 

Naměřené hodnoty výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu jsou 

zobrazeny na obrázku 21 a 22. 

 

 

Obrázek 21. Výška sněhové pokrývky na otevřené ploše, mýtině a v lese naměřená při 

výjezdech 9. 12. 2008, 24. 2. 2009 a 23. 3. 2009 doplněna průměrnou hodnotou výšky 

sněhové pokrývky pro jednotlivé vegetační typy 

 

 
Obrázek 22. Vodní hodnota sněhu na otevřené ploše, mýtině a v lese naměřená při 

výjezdech 9. 12. 2008, 24. 2. 2009 a 23. 3. 2009 doplněna průměrnou vodní hodnotou 

sněhu pro jednotlivé vegetační typy 
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Vliv sněhové pokrývky v zimním období a v období tání můţeme dobře 

pozorovat na hydrogramu experimentálního povodí (obr. 23). Díky teplotě vzduchu, 

která se přibliţně od konce listopadu drţela pod bodem mrazu, docházelo průběţně 

k akumulaci sněhové pokrývky. V tomto období je průtok Zlatého potoka nízký. Malý 

výkyv můţeme zaznamenat pouze v období okolo 20. 12., kdy se průtok zvýšil díky 

mírnému nárůstu teploty vzduchu. Počátek jarního tání nastává 28. 2., kdy dochází 

k nárůstu teploty vzduch, který je zároveň doprovázen dešťovými sráţkami. Ke 

kulminaci dochází 17. 3., kdy je naměřen průtok 0,48 m
3
 . s

-1
. Hlavní období tání 

přichází 27. 3., kdy se teplota vzduchu drţí jiţ stále v kladných hodnotách. 11. 4. je 

naměřen maximální průtok 1,23 m
3
 . s

-1
. Vliv sněhové pokrývky doznívá aţ do začátku 

května.  

 
Obrázek 23: Hydrogram průtoku a teploty vzduchu v povodí Zlatého potoka 

v hydrologickém roce 2009 

 

4.2 Vyhodnocení zimní sezóny 2009/2010 
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naměřena nejniţší hodnota 38 cm. Během tohoto výjezdu byla vodní hodnota sněhu na 

otevřené ploše měřena pouze v jednom bodě. Maximální hodnoty byly naměřeny na 

mýtinách (240 mm) a minimální v lese (88 mm). 

Těsně před druhým výjezdem 18. 3. jiţ začalo období tání, které se však naplno 

projevilo aţ při dalších dvou výjezdech. I přes kladné teploty vzduchu, které podle 

měření na klimatické stanici Hřebečná trvaly jiţ pátý den, bylo však moţné pozorovat 

přírůstek sněhu oproti předchozímu měření, vyjma otevřených ploch, kde došlo 

k úbytku sněhové pokrývky. Maximum sněhové pokrývky bylo naměřeno na mýtinách, 

96 cm, na otevřených plochách a v lesích dosahovala max. sněhová pokrývka 80 cm. U 

vodních hodnot sněhu lze pozorovat přírůstek cca o 40-50 mm a to i u otevřených ploch 

(měření vodní hodnoty sněhu bylo opět provedeno pouze v jednom bodě profilu), kde 

byl zaznamenán pokles sněhové pokrývky. Mírné oteplení nejspíš způsobilo tání, ale 

voda ze sněhové pokrývky neodtekla. 

Třetí měření, 24. 3., proběhlo tři dny před kulminací průtoku v závěrovém profilu 

povodí. Při tomto měření byl jiţ znát výrazný úbytek sněhové pokrývky především díky 

kladné teplotě vzduchu a dešťovým sráţkám. K výraznému úbytku dochází na 

otevřených plochách, kde nejvyšší naměřená hodnota byla 49 cm. Zde je úbytek 

rychlejší neţ na mýtinách, kde byla naměřena max. výška 68 cm. Nejniţších hodnot 

dosahuje sněhová pokrývka stále v lesích, avšak začíná být mírně patrný trend 

zpomalování rychlosti úbytku sněhu oproti mýtinám. Při tomto měření průměrné vodní 

hodnoty sněhu dosahovaly obdobných hodnot jako během měření 16. 2., přestoţe výška 

sněhu je podstatně niţší a to především na otevřených plochách. Maximální hodnoty 

jsou ve všech třech typech vegetačního pokryvu vyrovnané, mírně vyšší jsou na 

mýtinách. Minimum vodní hodnoty sněhu bylo naměřeno v lese (60 mm). 

Při posledním výjezdu nebyly klasifikovány otevřené plochy, jelikoţ se zde 

vyskytovala pouze nesouvislá sněhová pokrývka a tedy měření proběhlo pouze v rámci 

zbylých dvou kategorií. Stále ještě převládají vyšší hodnoty v měřených bodech na 

mýtinách, ale při tomto měření je jiţ více znatelné zpomalení rychlosti tání v lesním 

pokryvu. Na mýtinách byla naměřena nejvyšší hodnota 40 cm, avšak v lese dosahovala 

sněhová pokrývka výšky aţ 45 cm. Také maximální vodní hodnota sněhu byla 

naměřena v lesním pokryvu vyšší (176 mm), i kdyţ průměrná hodnota byla stále mírně 

vyšší na mýtinách.  
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Naměřené hodnoty výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu jsou 

zobrazeny na obrázku 24 a 25. 

 

 
Obrázek 24: Výška sněhové pokrývky na otevřené ploše, mýtině a v lese naměřená při 

výjezdech 16. 2. 2009, 18. 3. 2010, 24. 3. 2010, 30. 3. 2010 doplněna průměrnou 

hodnotou výšky sněhové pokrývky pro jednotlivé vegetační typy 

 

 

 
Obrázek 25: Vodní hodnota sněhu na otevřené ploše, mýtině a v lese naměřená při 

výjezdech 16. 2. 2009, 18. 3. 2010, 24. 3. 2010, 30. 3. 2010 doplněna průměrnou vodní 

hodnotou sněhu pro jednotlivé vegetační typy 

 

Hned na začátku hydrologického roku je moţné pozorovat výkyv v průtoku 

Zlatého potoka, který je však způsoben dešťovými sráţkami (obr. 26). K drobným 

výkyvům během prosince dochází díky několikadennímu nárůstu teploty vzduchu 

většinou doprovázenému dešťovými sráţkami. Mimo těchto řídkých navýšení dosahuje 

průtok nízkých hodnot aţ do nástupu jarního tání, 15. 3. 2010. Začátek tání je 

v hydrogramu znázorněn ostrým nárůstem průtoku, kdy došlo během několika dní 
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k prudkému zvýšení teploty vzduchu a vypadávání sráţek. Maximální průtok, 

0,74 m
3
 . s

-1
, byl naměřen 27. 3. Následné výkyvy průtoku jsou jiţ způsobeny 

vypadáváním dešťových sráţek, popř., během května, dozníváním odtoku z tání.  

Obrázek 26: Hydrogram průtoku a teploty vzduchu v povodí Zlatého potoka 

v hydrologickém roce 2010 

 

 

4.3 Vyhodnocení zimní sezóny 2010/2011 

Během zimní sezóny 2010/2011 se do Krušných hor podařilo vyjet celkem třikrát 

a to v termínech 27. 1., 13. 3. a 22. 3. Trvalejší sněhová pokrývka byla na klimatické 

stanici Hřebečná zaznamenávána od 23. 11. Nově zprovozněná klimatická stanice u 

hladinoměru ve Zlatém Kopci měřila souvislou sněhovou pokrývku přibliţně o 4 dny 

později.  

V období od 23. 11. do 6. 1. docházelo díky nízkým teplotám vzduchu a 

vypadávání pevných sráţek k postupné akumulaci sněhové pokrývky. Před prvním 

výjezdem však došlo ke dvěma dílčím tání (7. 1. – 9. 1., 13. 1. – 18. 1.)  a měření 

probíhalo při doznívání odtoku z tohoto tání. Během výjezdu byla nejvyšší průměrná 

sněhová pokrývka zaznamenána na otevřených plochách. Maximu sněhové pokrývky 

však vykazovaly body měřené na mýtinách, 98 cm. V lese bylo v průměru o 15 cm 

méně sněhové pokrývky neţ na mýtinách. Vodní hodnota, která byla naměřena na 

otevřené ploše, převyšovala průměrné hodnoty na mýtinách i v lese. Je však nutné 
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zohlednit, ţe při tomto měření byla vodní hodnota sněhu opět měřena pouze v jednom 

bodě profilu. Min. hodnota byla naměřena v lese (64 mm) a max. na mýtině (284 mm).  

Druhý výjezd, 13. 3., byl pořádán na začátku období tání. Klimatická stanice ve 

Zlatém Kopci jiţ 4 dny měřila teplotu vzduchu v průměru 2,5°C a byl tedy znát úbytek 

sněhové pokrývky. Průměrné nejniţší hodnoty byly naměřeny v lese, kde se jiţ také 

vyskytovala místa bez sněhové pokrývky. Nejvíce sněhu se ještě stále drţelo na 

mýtinách. Přes pokles sněhové pokrývky se vodní hodnota sněhu změnila jen málo (na 

mýtině 3 mm, v lese 29 mm). Výraznější pokles byl zaznamenán na otevřené ploše, kde 

byla také naměřena nejniţší vodní hodnota sněhu (112 mm). 

Poslední výjezd v této sezóně proběhl 22. 3., kdy se sněhová pokrývka nacházela 

jiţ pouze na mýtinách a v lese. V porovnání s hodnotami z minulého měření lze 

pozorovat rychlejší úbytek sněhu v lese. Dva dny před tímto měření teplota vzduchu 

klesla pod 0°C coţ mohlo způsobit zpomalení úbytku vodní hodnoty sněhu. Přesto jsou 

průměrné hodnoty přibliţně o 30 - 40 mm niţší neţ při předchozím měření. 

Na obrázku 27 a 28 lze pozorovat změnu výsky sněhové pokrývky a vodní 

hodnoty sněhu během jednotlivých měření.  

 

 
Obrázek 27: Výška sněhové pokrývky na otevřené ploše, mýtině a v lese naměřená při 

výjezdech 27. 1. 2011, 13. 3. 2011 a 22. 3. 2011 doplněna průměrnou hodnotou výšky 

sněhové pokrývky pro jednotlivé vegetační typy 
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Obrázek 28: Vodní hodnota sněhu na otevřené ploše, mýtině a v lese naměřená při 

výjezdech 27. 1. 2011, 13. 3. 2011 a 22. 3. 2011 doplněna průměrnou vodní hodnotou 

sněhu pro jednotlivé vegetační typy 

 

Na hydrogramu Zlatého potoka v zimní sezóně 2010/2011 (obr. 29) můţeme 

pozorovat klidný průběh průtoku během listopadu a prosince. 14. ledna však teplota 

vzduchu vystoupala aţ na 4°C coţ způsobilo náhlé tání akumulované sněhové pokrývky 

a zvýšení průtoku k hodnotě 0, 73 m
3
 . s

-1
. Mírný výkyv průtoku kolem 12. 2. – 13. 2. 

byl způsoben růstem teploty vzduchu na 3°C. Od 9. 3. následuje období růstu teploty 

vzduchu, které způsobilo tání sněhové pokrývky. Avšak díky lednovému tání, které 

zapříčinilo předchozí úbytek sněhové pokrývky, a kolísání teploty vzduchu, dochází 

pouze k mírnému zvýšení průtoku.    

 
Obrázek 29: Hydrogram průtoku a teploty vzduchu v povodí Zlatého potoka 

v hydrologickém roce 2011 
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5 Diskuze 

V této kapitole jsou dosaţené výsledky porovnávány s poznatky získanými ze 

studií autorů uvedených v rešeršní části práce. Zároveň jsou zde také uvedeny chyby, 

kterých se bylo moţné dopustit během terénních měření a následného zpracování dat. 

Tyto chyby mohou mnohdy ovlivnit výsledky a způsobit zavádějící závěry. 

 

5.1 Nejistoty použitých metod a možné chyby 

Primárním problémem terénních měření je správně vybrat profily, ve kterých 

měření probíhá tak, aby co nejlépe reprezentovaly prostorové rozloţení sněhové 

pokrývky. Tento proces výběru se vyvíjí od počátku měření pořádaných v tomto 

povodí.  

K dalším nepřesnostem můţe docházet jiţ v rámci samotného měření. Přesné 

měření výšky sněhové pokrývky můţe být zkomplikováno předměty nacházejícími se 

pod ní (větve stromů, borůvčí atd.). Proto je lepší výšku v daném bodě ověřit 

sněhoměrnou tyčí několikrát. Odběr vzorku sněhoměrným válcem je téţ poměrně 

komplikovaný. Němec, L. (2006) uvádí, ţe pokud je vzorek odebírán válcem s velkým 

průřezem, dochází k odpadávání nabraného vzorku a naopak, pokud je vzorek odebírán 

válcem s menším průřezem, dochází k hrnutí sněhu před válcem. 

Klasifikace vegetačního pokryvu je do značné míry subjektivním odhadem 

samotného měřitele. Odlišné určení vegetačního pokryvu se poté můţe projevit při 

analýze dat v rámci jejich jednotlivých typů. 

Výpočet průtoku Zlatého potoka vychází z konsumpční křivky sestavené na 

základě měření hydrometrickými vrtulemi. I kdyţ je koeficient determinace vysoký 

(0,975), mohou se vypočtené průtoky drobně lišit od skutečných průtoků.  

 

5.2 Zhodnocení vlivu sněhové pokrývky 

Význam sněhové pokrývky je jiţ na první pohled patrný z hydrogramu Zlatého 

potoka. Jarní tání a následný odtok roztáté vody způsobuje kolísání vodní hladiny a 

výrazné zvýšení průtoku, které je v hydrogramu charakterizováno strmým nárůstem 

průtokové křivky. 
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Míra vlivu sněhové pokrývky je primárně dána jejím prostorovým rozloţením 

v povodí. Vzhledem k tomu, ţe povodí Zlatého potoka je převáţně pokryto lesním 

porostem, lze předpokládat, ţe akumulaci sněhu bude ovlivňovat intercepce. To vyplývá 

také z terénních měření, kdy značná část bodů byla klasifikována v lesním porostu. 

V povodí převládají jehličnaté stromy, které obecně zachycují více pevných sráţek neţ 

stromy listnaté. Jak uvádí Jost et al. (2007), intercepci ovlivňuje také horizontální 

struktura vegetačního pokryvu.  

Při měřeních v povodí Zlatého potoka v letech 2008 - 2011 dominovala sněhová 

pokrývka na mýtinách s výjimkou dvou měření (16. 2. 2010 a 27. 1. 2011), kdy byla 

vyšší sněhová pokrývka naměřena na otevřených plochách. Výsledek je tedy trochu 

odlišný, neţ ke kterému došli například Hríbik a Škvarenina (2007), kdy během měření 

v letech 2003 – 2006 v biosférické rezervaci Pol’ana dominovala sněhová pokrývka na 

otevřených plochách. Co se týče vodní hodnoty sněhu v rámci různých vegetačních 

typů, jsou výsledky obdobné, jako ke kterým dospěli Jeníček et al. (2008) v povodí 

Rokytky. Také zde totiţ byla naměřena nejniţší vodní hodnota sněhu v lesním pokryvu. 

Převáţná část území Zlatého potoka je orientována severním směrem. Podle 

výsledků Toewse a Glunse (1986) je vodní hodnota sněhu na takto orientovaných 

svazích vyšší neţ na svazích jiţních. Zároveň je zde také reakce na tání delší neţ 

například v nedalekém jiţně orientovaném povodí Bystřice. Stejně jako orientace také 

sklon má vliv na výšku sněhové pokrývky jak ukázaly výsledky studie Berndta (1965, 

In Varhola et al., 2010). V povodí Zlatého potoka převládá reliéf se sklonitostí do 15° a 

území je převáţně klasifikováno jako rovina nebo mírný svah. V těchto oblastech 

průměrná výška sněhové pokrývky vyšší neţ na svazích klasifikovaných jako velmi 

prudké. Svahy s vyšším sklonem jak 20° se nacházejí podél koryta v závěrové části 

povodí.  

Následkem tání vzniká kapalná voda, která protéká skrz sněhovou pokrývku. Jak 

uvádí DeWalle a Rango (2008), odtok této transportované vody můţe být odkloněn 

například zmrzlými vrstvami uvnitř sněhové pokrývky. Takováto zmrzlá vrstva byla 

zjištěna při měření kopané sondy u hladinoměru ve Zlatém Kopci a nacházela se ve 

výšce 38 – 44 cm nad půdním povrchem. 

Řada autorů se ve svých studiích zabývá chováním půdního povrchu pod 

sněhovou pokrývkou (např. Bengtsson, 1982, Shanley, Chalmers, 1999). Jak uvádí 

Kolář a Kemel (1980), pokud dojde k promrznutí půdy, nemůţe se uvolněná voda na 
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jaře do půdy infiltrovat. Během měření 27. 1. 2011 bylo také provedeno měření teploty 

sněhu ve vertikálním profilu ve Zlatém Kopci. Sněhová pokrývka zde dosahovala výšky 

80 cm. Teplota půdy byla 0,6°C zatímco na povrchu sněhové pokrývky byla naměřena 

teplota -4,2°C. Ukázalo se tedy, ţe sněhová pokrývka má opravdu schopnost izolovat 

půdu od nízkých teplot. Dá se předpokládat, ţe při jarním tání se část kapalné vody 

infiltruje do půdy a do koryta toku se dostane jako podzemní odtok. Dotacím podzemní 

vody by odpovídaly průtoky během jarního tání v hydrologickém roce 2010 a 2011. 

V těchto letech dochází po kulminaci k pozvolnějšímu poklesu neţ u hydrologického 

roku 2009. Dodávky podzemní vody jako příčinu plynulejšího poklesu hydrogramu ve 

své studii uvádí také Bengtsson (1982). 

Jarní odtok ovlivňují dílčí tání, která se mohou během zimy vyskytnout, jak uvádí 

Hrušková a Kyselová (2007). K takovému oteplení došlo například během 7. 1. -

 19. 1. 2011, kdy teplota vzduchu vystoupala na 0°C a způsobila tání sněhové pokrývky. 

Tato krátká oteplení byla také jedním z důvodu, proč jarní průtoky nedosahovaly 

takových hodnot jako v předchozích dvou zimních sezónách. 

Během zimních sezón 2008/2009 a 2009/2010 byly největší zásoby vody ve 

sněhové pokrývce naměřeny v druhé polovině března. K podobnému výsledku dospěla 

také měření v povodích Uhlířská a Jezdecká v Jizerských horách, která byla provedena 

v letech 2005 a 2006 (Pobříslová et al., 2007, In Bercha et al., 2008). Stejně jako 

v těchto povodích byly zvýšené průtoky v povodí Zlatého potoka zaznamenány na 

konci března a v první polovině dubna. 
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6 Závěr 

Hydrologický reţim toků horských oblastí je do značné míry ovlivněn pevnými 

sráţkami a jarním táním. Díky získaným datům bylo moţné porovnat vliv sněhové 

pokrývky během zimního období a při následném tání. Během prvních dvou let měření 

se zimní měsíce vyznačovaly poměrně nízkými průtoky. Výjimku tvoří zimní sezóna 

2010/2011 kdy dílčí tání způsobilo nárůst průtoku, který kulminoval 15. 1. 2011. 

Počátek období tání připadalo přibliţně na polovinu března aţ polovinu dubna. Během 

těchto období bylo moţné pozorovat prudký nárůst průtoku Zlatého potoka, který byl 

zapříčiněn odtokem vody ze sněhové pokrývky. 

Pro odhad jarních průtoků se uplatňují výsledky získané také v rámci terénních 

měření. Během měření v povodí Zlatého potoka se zjišťovala výška sněhové pokrývky a 

její vodní hodnota v rámci tří typů vegetačního pokryvu. S výjimkou dvou měření 

převládala během zimního období sněhová pokrývka na mýtinách, kde je sníh chráněn 

před redistribucí větrem řídce rozmístěnou vegetací a zároveň nedochází k přílišné 

intercepci jako v lese. Zde se také během všech měření nacházela nejniţší souvislá 

sněhová pokrývka, vyjma měření, která byla situována na konci března. V této době se 

jiţ na otevřených plochách sníh nevyskytoval nebo zde byla pouze nerovnoměrná 

sněhová pokrývka. Ze získaných dat má podstatný význam především vodní hodnota 

sněhu, která nám dává představu o tom, jaký objem vody je ve sněhu vázaný. Postupem 

zimy probíhá  metamorfóza sněhu, kdy se mění struktura sněhové pokrývky a dochází k 

jejímu sesedání. I nízká sněhová pokrývka tak můţe obsahovat značné mnoţství sněhu, 

coţ bylo moţné pozorovat během jednotlivých termínů měření. 

Malá povodí, jako je experimentální povodí Zlatého potoka, mají velký 

hydrologický význam. Na jejich území je moţné studovat procesy, které ovlivňují 

rozloţení sněhové pokrývky, její následné tání a odtok do koryta. Neustálým vývojem a 

zlepšováním metod je moţné dosáhnout přesnějších výsledků, díky kterým je moţné se 

lépe připravit na případné jarní povodně a zmírnit tak jejich negativní vliv. 
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